บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั
ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพำะบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพำะกิ จ กำร งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น รวมและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่
31 ธัน วำคม 2559 และผลกำรด ำเนิ นงำนรวมและผลกำรด ำเนิ นงำนเฉพำะกิ จกำรและกระแสเงิ นสดรวมและ
กระแสเงิ นสดเฉพำะกิ จกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตำมที่ ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของ
ควำมรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรในรำยงำนของ
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชี ที่กำหนด
โดยสภำวิชำชี พบัญชี ในพระบรมรำชู ปถัม ภ์ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิ จกำรและข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิ ตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคื อเรื่ องต่ำงๆ ที่ มีนยั สำคัญที่ สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชี พของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำ
ในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
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ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงตำมสัญญำจำนวน 3,116.92 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม และ
จำนวน 3,556.52 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่ งเป็ นกำรรับรู ้รำยได้ตำมอัตรำส่ วนงำนที่ทำเสร็ จสำหรับ
สัญญำก่อสร้ำงในแต่ละสัญญำ กำรรับรู ้รำยได้รับเหมำก่อสร้ำงตำมสัญญำโดยวิธีอตั รำส่ วนงำนที่ทำเสร็ จ ต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จที่ ส ำคัญ โดยค ำนวณตำมสั ด ส่ วนต้น ทุ น กำรก่ อ สร้ ำงที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ว ณ วัน ที่ ในรำยงำนทำงกำรเงิ น
เปรี ย บเที ย บกับ ประมำณกำรต้น ทุ น กำรก่ อ สร้ ำ งจนงำนเสร็ จ ซึ่ งมี ค วำมเสี่ ย งในควำมคลำดเคลื่ อ นของขั้น
ควำมสำเร็ จของงำน อันเนื่ องมำจำกกำรรวบรวมต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และกำรใช้
ดุลยพินิจที่สำคัญในกำรปรับเปลี่ยนประมำณกำรต้นทุนก่อสร้ำงจนงำนเสร็ จให้เหมำะสมเป็ นปั จจุบนั ทั้งในส่ วน
งำนก่อสร้ำงตำมสัญญำก่อสร้ำงเดิ มและในส่ วนของกำรเปลี่ยนแปลงงำนเพิ่ มลด ซึ่ งผลของควำมคลำดเคลื่อนมี
ผลกระทบทั้งรำยได้ และกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนในจำนวนที่ อำจเป็ นสำระสำคัญ จึ งเห็นเป็ นเรื่ องสำคัญในกำร
ตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมัน่ เกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงตำมอัตรำส่ วนงำนที่ทำเสร็ จ โดย
 ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในที่สำคัญเกี่ยวกับควำมครบถ้วนของกำรบันทึกต้นทุนกำรก่อสร้ำง และกำร
ประมำณกำรต้นทุ นกำรก่ อสร้ำงจนงำนเสร็ จ และทดสอบระบบกำรควบคุ มภำยในที่ สำคัญดังกล่ำว เพื่ อ
พิจำรณำว่ำกำรควบคุมมีประสิ ทธิ ผลจริ งตลอดทั้งปี
 สุ่ มรำยกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงเพื่อตรวจสอบกับเอกสำรหลักฐำน เกี่ยวกับควำมถูกต้องของรำยกำร จำนวน
เงิน และควำมเกี่ยวข้องกับงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง
 เลื อ กสั ญ ญำเพื่ อเข้ำสั งเกตกำรณ์ งำนก่ อสร้ ำ งในสถำนที่ ก่ อสร้ ำ ง โดยตรวจสอบปริ มำณงำนที่ ร ำยงำน
เปรี ยบเที ยบกับปริ มำณงำนที่ปรำกฏอยู่ ซักถำมวิศวกรผูค้ วบคุมงำนเกี่ยวกับสถำนะโครงกำร ควำมคืบหน้ำ
และปั ญ หำกำรด ำเนิ นงำนก่ อสร้ ำง เพื่ อพิ จำรณำเกี่ ยวกับปั จจัย ที่ อำจกระทบต่ อกำรประมำณกำรต้นทุ น
ก่อสร้ำงจนงำนเสร็ จ
 เปรี ยบเที ยบอัตรำส่ วนงำนที่ ทำเสร็ จตำมบัญชี กบั รำยงำนผลงำนกำรก่อสร้ำงที่ วิศวกรที่ ปรึ กษำได้ให้ควำม
เห็นชอบแล้ว และพิจำรณำควำมสมเหตุผลของผลแตกต่ำง
 ประเมินควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงจนงำนเสร็ จ โดยหำรื อกับผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับ
กำรใช้ดุลยพินิจ และสอบทำนควำมสมเหตุผลของประมำณกำรต้นทุนดังกล่ำว
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ในปี 2559 บริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์ จำนวน 1,016.00 ล้ำนบำท ตำมที่แสดงในงบกำไรขำดทุนรวม
และสิ น ค้ำคงเหลื อ (อสังหำริ มทรั พ ย์) ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและตำมหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
จำนวน 1,255.48 ล้ำนบำท ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นโครงกำรอำคำรชุ ด มีกำรบันทึ กรวบรวมต้นทุ นกำรก่อสร้ำงแต่ ละ
โครงกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงก่อสร้ำงเป็ นงำนระหว่ำงก่อสร้ำงทั้งโครงกำรรวมกันแล้วปั นส่ วนต้นทุนให้แต่ละหน่วย
อสังหำริ มทรัพย์ ยกเว้นต้นทุนที่สำมำรถระบุเฉพำะเจำะจงไปยังหน่วยอสังหำริ มทรัพย์ได้ เมื่อก่อสร้ำงเสร็ จจะมี
กำรทยอยโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ลูกค้ำ จึงรับรู ้สินค้ำคงเหลือไปเป็ นต้นทุนขำยตำมหน่ วยอสังหำริ มทรัพย์ที่มีกำร
โอนกรรมสิ ทธิ์ ในกำรบันทึ กต้นทุ นสิ นค้ำคงเหลื อ และรับรู ้ตน้ ทุ นขำยมี ควำมเสี่ ยงที่ จะรั บรู ้ตน้ ทุ นไม่ถูกต้อง
เนื่องจำกกำรบันทึกบัญชี ตน้ ทุนกำรก่อสร้ำงจะต้องมีกำรรวบรวมต้นทุนที่ครบถ้วน ต้นทุนบำงส่ วนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ต้องมีกำรประมำณกำรโดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรเช่นค่ำใช้จ่ำยเก็บงำน รวมถึงกำรปั นส่ วนต้นทุนก่อสร้ำง ให้
แต่ละหน่วยอสังหำริ มทรัพย์อย่ำงถูกต้อง กำรใช้ดุลยพินิจและควำมละเอียดรอบคอบมีผลกระทบต่อมูลค่ำสิ นค้ำ
คงเหลือ และต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์แต่ละหน่วยเมื่อมีกำรขำย จึงเห็นว่ำเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมัน่ เกี่ยวกับกำรบันทึกรับรู ้ตน้ ทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์ และสิ นค้ำคงเหลือ (อสังหำริ มทรัพย์)
โดย
 ประเมิ น ระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ส ำคัญ เกี่ ย วกับ ควำมครบถ้ว นของกำรบัน ทึ ก ต้น ทุ น กำรก่ อ สร้ ำ ง
อสังหำริ มทรัพย์รวมทั้งวิธีประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตของแต่ละโครงกำร และทดสอบระบบ
กำรควบคุมภำยในที่สำคัญดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมมีประสิ ทธิ ผลจริ งตลอดทั้งปี
 ตรวจสอบกำรรวบรวมต้นทุ นกำรก่ อสร้ำงกับเอกสำรหลักฐำนเพื่ อพิ จำรณำควำมถูกต้องของกำรบันทึ ก
ต้นทุนอสังหำริ มทรัพย์
 ตรวจสอบกำรจัดสรรต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้กบั แต่ละหน่ วยอสังหำริ มทรัพย์ที่เป็ นต้นทุนรวมของโครงกำร
และกำรบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นเฉพำะหน่วย
 ตรวจสอบควำมถูกต้องของต้นทุนขำยที่บนั ทึกรับรู ้เมื่อมีกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ หน่วยอสังหำริ มทรัพย์ที่ขำย
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั
แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรำยงำนประจำปี นั้น
ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่รำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
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ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือกำรอ่ำน
และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกฏว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล เพื่อให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล
ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำ
จำเป็ นเพื่ อให้ส ำมำรถจัด ท ำงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรที่ ป รำศจำกกำรแสดงข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และ
กำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุผลว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำง
สมเหตุผลคื อควำมเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิ บตั ิ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญ ชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสำระส ำคัญ ที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเกิ ดจำกกำรทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมี สำระสำคัญเมื่ อคำดกำรณ์ อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำ
รำยกำรที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ผูป้ ระกอบวิชำชีพ ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรไม่ ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุ จริ ต หรื อข้อผิด พลำด ออกแบบและปฏิ บัติงำนตำมวิธีกำร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้
ร่ วมคิ ด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรบันทึ กรำยกำรหรื อแสดงข้อมูล กำรแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุ มภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร
 สรุ ปเกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับเกณฑ์กำรดำเนิ นงำนต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หำร
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับ ว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่ นอนที่ มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องอ้ำงถึงกำรเปิ ดเผยที่
เกี่ ย วข้องในงบกำรเงิ น ในรำยงำนของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้ำพเจ้ำ หรื อ ถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ ำ วไม่ เพี ย งพอ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ ที่ทำให้มีกำรนำเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร
 รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิ จกำรหรื อ
ของกิ จกรรมทำงธุ รกิ จภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่ อแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงิ นรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่ อกำร
กำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล และกำรปฏิ บตั ิ งำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียว
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ไว้ ประเด็นที่ มีนยั สำคัญที่ พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ ง
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลเกี่ ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมี เหตุ ผลที่ บุคคลภำยนอกอำจพิ จำรณำว่ำกระทบต่ อควำมเป็ นอิ สระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมอิสระ
จำกเรื่ องที่ สื่อสำรกับ ผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับ ดู แล ข้ำพเจ้ำได้พิ จำรณำเรื่ องต่ ำงๆ ที่ มีนัยส ำคัญมำกที่ สุ ด ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
เกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่ำว หรื อในสถำนกำรณ์ ที่ยำกที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้ำพเจ้ำพิ จำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวใน
รำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมี ผลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 2982
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
สิ นค้ำคงเหลือ
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินมัดจำ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - มีภำระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์รอกำรขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

หมำยเหตุ

2559

2558

6
7
8
14
9
10
11

707,489,688.40
947,627,811.92
573,222,487.94
0.00
190,991,470.45
1,255,475,399.47
85,138,790.86
438,122,704.23
20,646,988.95
4,218,715,342.22

544,024,134.69
1,040,636,166.70
456,244,228.05
0.00
60,044,128.33
1,752,754,371.44
75,838,933.28
469,342,910.32
35,251,041.91
4,434,135,914.72

519,632,733.95
947,627,811.92
594,179,810.96
280,003,619.61
190,991,470.45
0.00
49,356,770.49
476,610,303.35
10,536,725.74
3,068,939,246.47

368,224,948.56
1,040,636,166.70
594,362,553.19
0.00
61,897,017.76
0.00
41,114,748.13
486,103,235.83
29,480,866.93
2,621,819,537.10

12
13

0.00
1,100,000.00
0.00
169,255,800.00
335,749,883.93
4,484,954.16
207,218,085.85
8,030,045.47
100,282,915.19
3,930,000.00
7,535,479.90
837,587,164.50
5,056,302,506.72

0.00
1,330,000.00
0.00
0.00
362,716,580.51
76,268,407.36
268,337,272.51
7,070,475.33
97,962,091.16
0.00
5,614,644.90
819,299,471.77
5,253,435,386.49

586,554,448.75
0.00
0.00
0.00
63,875,686.69
0.00
207,218,085.85
3,996,586.35
89,086,395.21
0.00
6,670,407.90
957,401,610.75
4,026,340,857.22

586,554,448.75
0.00
580,003,619.61
0.00
78,201,909.26
72,291,472.02
268,168,437.05
5,070,196.65
83,899,364.88
0.00
4,710,572.90
1,678,900,021.12
4,300,719,558.22

15
16
17
18
19

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ………......... เมื่อวันที่ ………………….......
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ
(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ

2559

2558

2559

2558

21

1,179,495,904.50

1,032,326,097.71

1,061,929,911.86

883,435,026.47

218,177,647.03

230,571,344.23

192,792,720.03

210,035,220.55

0.00

239,645.42

0.00

0.00

68,724,359.32

211,620,474.00

0.00

0.00

1,170,138,258.49

1,425,013,789.63

1,170,138,258.49

1,563,003,439.96

ภำษีขำยตั้งพัก

36,824,967.35

36,729,775.61

36,559,058.35

36,218,146.59

ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย

82,688,947.77

46,089,609.87

32,025,824.37

42,350,940.39

2,756,050,084.46

2,982,590,736.47

2,493,445,773.10

2,735,042,773.96

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนด
ภำยใน 1 ปี

22

รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้ อจะขำย
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง

23

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

24

211,384,047.00

420,630,227.94

0.00

0.00

หุน้ กูร้ ะยะยำว

25

0.00

400,000,000.00

0.00

400,000,000.00

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

26

48,904,360.00

41,314,698.02

27,701,031.00

26,726,637.00

0.00

0.00

2,361,082.00

0.00

260,288,407.00

861,944,925.96

30,062,113.00

426,726,637.00

3,016,338,491.46

3,844,535,662.43

2,523,507,886.10

3,161,769,410.96

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

308,676,462.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

97,844,800.00

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

186,541,112.75

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

36,867,646.20

1,410,031,013.41

778,968,231.98

872,902,950.17

509,020,126.31

2,039,961,034.36

1,408,898,252.93

1,502,832,971.12

1,138,950,147.26

2,980.90

1,471.13

0.00

0.00

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,039,964,015.26

1,408,899,724.06

1,502,832,971.12

1,138,950,147.26

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,056,302,506.72

5,253,435,386.49

4,026,340,857.22

4,300,719,558.22

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ 308,676,462 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ - จำก
กำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย

27

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

รำยได้จำกกำรก่อสร้ ำง

3,116,925,830.62

3,532,063,854.35

3,556,523,401.24

3,809,540,184.06

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์

1,889,992,431.39

233,576,537.69

0.00

0.00

308,555,868.15

366,046,131.93

0.00

0.00

5,164,523.84

5,808,330.89

0.00

0.00

5,320,638,654.00

4,137,494,854.86

3,556,523,401.24

3,809,540,184.06

ต้นทุนกำรก่อสร้ ำง

(2,658,257,992.16)

(3,088,730,940.60)

(2,844,385,732.53) (3,364,210,466.49)

ต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์

(1,015,996,063.33)

(154,429,659.59)

0.00

0.00

(255,775,791.99)

(274,338,582.63)

0.00

0.00

(3,656,878.00)

(5,180,714.00)

0.00

0.00

(3,933,686,725.48)

(3,522,679,896.82)

1,386,951,928.52

614,814,958.04

712,137,668.71

445,329,717.57

53,435,990.95

73,760,140.26

79,498,253.87

84,148,004.48

1,440,387,919.47

688,575,098.30

791,635,922.58

529,477,722.05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

(156,869,300.67)

(52,920,811.10)

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(250,890,600.16)

(226,507,860.81)

(135,303,112.23)

(157,083,809.58)

0.00

(161,431.36)

0.00

0.00

ต้นทุนทำงกำรเงิน

(25,672,929.19)

(20,224,868.44)

(17,056,089.14)

(20,202,501.19)

รวมค่ำใช้จ่ำย

(433,432,830.02)

(299,814,971.71)

(152,359,201.37)

(177,286,310.77)

รำยได้

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรบริ กำร
รวมรำยได้
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงและต้นทุนขำย

ต้นทุนขำยสิ นค้ำ
ต้นทุนบริ กำร
รวมต้นทุน
กำไรขั้นต้น

(2,844,385,732.53) (3,364,210,466.49)

รำยได้อื่น
อื่น ๆ

29

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย

หนี้ สงสัยจะสู ญ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
639,276,721.21
352,191,411.28
(121,636,984.75)
(74,563,067.15)
517,639,736.46
277,628,344.13

งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2559
1,006,955,089.45
(218,821,553.46)
788,133,535.99

กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้
35
กำไรสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทบัญชีใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
ผลกำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
26
(3,413,229.98)
ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
35.1
682,223.40
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี -สุ ทธิ จำกภำษี
(2,731,006.58)
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
785,402,529.41
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

2558
388,760,126.59
(85,692,751.85)
303,067,374.74

0.00

726,648.00

0.00

0.00
0.00
303,067,374.74

(145,329.60)
581,318.40
518,221,054.86

0.00
0.00
277,628,344.13

788,132,012.39
1,523.60
788,133,535.99

303,066,991.62
383.12
303,067,374.74

517,639,736.46
0.00
517,639,736.46

277,628,344.13
0.00
277,628,344.13

785,401,012.43
1,516.98
785,402,529.41

303,066,991.62
383.12
303,067,374.74

518,221,054.86
0.00
518,221,054.86

277,628,344.13
0.00
277,628,344.13

2.553
2.544
308,676,462

0.982
0.982
308,676,462

1.677
1.679
308,676,462

0.899
0.899
308,676,462

กำไรต่อหุ ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ ้น)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่ำ

ส่วนเกินมูลค่ำ

และชำระแล้ว

หุ้นสำมัญ

หุ้นสำมัญ - จำกกำร

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี

รวม

อำนำจควบคุม

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ใหญ่

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2558

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

661,107,117.56

1,291,037,138.51

1,088.01

1,291,038,226.52

0.00

0.00

0.00

0.00

(185,205,877.20)

(185,205,877.20)

0.00

(185,205,877.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

303,066,991.62

303,066,991.62

383.12

303,067,374.74

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

778,968,231.98

1,408,898,252.93

1,471.13

1,408,899,724.06

0.00

0.00

0.00

0.00

(154,338,231.00)

(154,338,231.00)

(7.21)

(154,338,238.21)

0.00
308,676,462.00

0.00
97,844,800.00

0.00
186,541,112.75

0.00
36,867,646.20

785,401,012.43
1,410,031,013.41

785,401,012.43
2,039,961,034.36

1,516.98
2,980.90

785,402,529.41
2,039,964,015.26

กำรเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสำหรับปี 2558
เงินปั นผลจ่ำย

28

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2558
กำรเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสำหรับปี 2559
เงินปั นผลจ่ำย

28

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมำยเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกินมูลค่ำ

ส่ วนเกินมูลค่ำ

และชำระแล้ว

หุ ้นสำมัญ

หุ ้นสำมัญ - จำกกำร

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 2558

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

416,597,659.38

1,046,527,680.33

0.00

0.00

0.00

0.00

(185,205,877.20)

(185,205,877.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

277,628,344.13

277,628,344.13

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

509,020,126.31

1,138,950,147.26

0.00

0.00

0.00

0.00

(154,338,231.00)

(154,338,231.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

518,221,054.86

518,221,054.86

308,676,462.00

97,844,800.00

186,541,112.75

36,867,646.20

872,902,950.17

1,502,832,971.12

กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สำหรับปี 2558
เงินปั นผลจ่ำย

28

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สำหรับปี 2559
เงินปั นผลจ่ำย

28

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจ่ำย
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยตัดจ่ำย
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน - สิ นทรัพย์รอกำรขำย
(กำไร)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้จำกกำรริ บเงินจอง
เงินประกันผลงำนตัดจ่ำย
รำยได้อื่นจำกกำรหักเงินประกันผลงำน
เงินปันผลรับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
ซื้ อที่ดินรอกำรพัฒนำ
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์รอกำรขำย
เงินสดรับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์รอกำรขำย
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินมัดจำ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2558

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

1,006,955,089.45

388,760,126.59

639,276,721.21

352,191,411.28

48,231,454.32
1,983,919.26
(10,030,642.38)
0.00
7,964,065.63
(11,520,432.84)
4,119,744.75
7,586,844.00
(532,750.00)
0.00
(658,342.77)
0.00
25,672,929.19

49,588,157.86
1,936,352.78
1,780,623.24
161,431.36
0.00
(8,940,893.11)
2,392,242.77
8,030,825.00
(2,286,670.00)
5,763,033.66
(6,893,647.33)
0.00
20,224,868.44

25,684,521.22
1,665,389.29
(10,095,145.11)
0.00
0.00
(11,520,432.84)
2,996,939.90
4,576,524.00
0.00
0.00
(658,342.77)
(9,990,992.79)
17,056,089.14

27,756,436.00
1,670,814.73
1,780,466.23
0.00
0.00
(4,540,492.21)
3,803,666.49
5,607,218.00
0.00
5,763,033.66
(6,893,647.33)
0.00
20,202,501.19

1,079,771,878.61

460,516,451.26

658,991,271.25

407,341,408.04

(116,978,259.89)
(130,947,342.12)
511,363,345.64
(169,255,800.00)
(9,299,857.58)
(12,524,261.51)
258,682.24
31,220,206.09
14,604,052.96
(1,920,835.00)

148,979,123.63
216,839,733.00
(853,141,598.80)
0.00
(9,127,256.30)
0.00
0.00
77,410,362.50
9,045,626.40
(167,202.84)

182,742.23
(129,094,452.69)
0.00
0.00
(8,242,022.36)
0.00
0.00
9,492,932.48
18,944,141.19
(1,959,835.00)

(13,392,567.37)
215,650,398.63
0.00
0.00
(11,815,995.54)
0.00
0.00
65,495,252.35
12,829,633.09
288,569.16

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

-2บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

งบกำรเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของ
หนี้สินดาเนิ นงาน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้ อจะขำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
ภำษีขำยตั้งพัก
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยดอกเบี้ย
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยรับคืน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนิ นงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำวเงินฝำกประจำ(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินสด(รับ)จ่ำยให้กูย้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สิน
เงินสดรับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินมีภำระผูกพัน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจำกรำยได้เงินปันผล
เงินสดรับจำกกำรลงทุนใบพันธบัตรรัฐบำล
เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

2559

2558

148,089,315.95
(11,735,354.43)
(142,896,114.68)
(3,410,412.00)
(254,875,531.14)
95,191.74
931,558,904.88
(42,192,443.73)
83,635,452.85
(185,682,173.46)
787,319,740.54

131,941,279.39
33,386,608.98
108,504,814.00
(1,192,664.00)
(251,666,960.24)
2,495,284.20
73,823,601.18
(26,209,310.76)
104,475,351.92
(96,493,572.16)
55,596,070.18

492,317,564.85 1,399,723,014.12
(500,000,000.00) (1,625,000,000.00)
112,211,222.77
42,130,810.31
0.00
0.00
455,412.09
3,446,235.98
0.00
750,000.00
(23,626,994.22)
(18,781,545.02)
(2,736,514.41)
(2,546,555.00)
61,119,186.66
172,518,061.43
0.00
0.00
230,000.00
0.00
139,969,877.74
(27,759,978.18)

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

178,932,336.01
(16,584,157.75)
0.00
(514,400.00)
(392,865,181.47)
340,911.76
317,624,285.65
(20,063,760.76)
82,386,617.13
(137,294,460.70)
242,652,681.32

171,051,442.59
18,035,690.59
0.00
(614,916.00)
(122,353,100.23)
2,480,080.20
744,995,895.51
(20,202,500.81)
104,432,479.11
(86,297,316.30)
742,928,557.51

492,317,564.85 1,345,173,126.85
(500,000,000.00) (1,625,000,000.00)
112,211,222.77
42,130,810.31
300,000,000.00 (400,003,619.61)
3,331,244.86
691,609.64
0.00
750,000.00
(15,323,241.40)
(7,270,122.43)
(384,800.00)
(1,859,740.80)
60,950,351.20
172,519,735.80
9,990,992.79
0.00
0.00
0.00
463,093,335.07 (472,868,200.24)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

-3บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกกำรกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

712,669,850.00

320,660,000.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

(921,916,030.94)

0.00

0.00

0.00

เงินสดจ่ำยไถ่ถอนหุน้ กู้

(400,000,000.00)

0.00

(400,000,000.00)

0.00

(239,645.42)

(392,391.38)

0.00

0.00

(154,338,238.21)

(185,205,877.20)

(154,338,231.00)

(185,205,877.20)

เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

(763,824,064.57)

135,061,731.42

(554,338,231.00)

(185,205,877.20)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ

163,465,553.71

162,897,823.42

151,407,785.39

84,854,480.07

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสิ้ นงวด

544,024,134.69
707,489,688.40

381,126,311.27
544,024,134.69

368,224,948.56
519,632,733.95

283,370,468.49
368,224,948.56

เงินสดจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
เงินสดจ่ำยเงินปันผล

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2538
และเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สำนักงำนใหญ่ต้งั อยูเ่ ลขที่ 503 ชั้นที่ 1 ถนนบอนด์สตรี ท ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินและนำเสนองบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้ ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
วิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรำยกำรตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยำยน
2554 เรื่ อง กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริ ษทั จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำของ
องค์ประกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ กำรประมำณกำร
ในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงใน
งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร ผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-2ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือ เมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้

ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง
ฝ่ ำยบริ หำร จำเป็ นต้องประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะได้รับจำกอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยูโ่ ดยประมำณ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษี
ที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำก
จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น

ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้ จำนวน

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด

โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคต

ในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น
อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ได้ใช้ในระหว่ำงปี
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบกำรเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559
ตำมรำยละเอียด ดังนี้

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-3มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรนำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้ำคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำก่อสร้ ำง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภำษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำเช่ำ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รำยได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุ นจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนกำรกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

กำไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมำณกำรหนี้สิน หนี้ สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-4มำตรฐำนกำรบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่วนงำนดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรร่ วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน-สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่ำ

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุ ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-5กำรตีควำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพ
แวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ขอ้ กำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญำกำรก่อสร้ ำงอสังหำริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21

เงินที่นำส่ งรัฐ

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชีพ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นมำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำ และคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำนกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-62.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ในอนำคต
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภำวิชำชีพบัญชีได้
ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาก่อสร้ าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-7มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

กาไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมำณกำรหนี้สิน หนี้ สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ ำงหนี้ ที่มีปัญหำ

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่วนงำนดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรร่ วมกำรงำน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-8กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนิ นงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุ ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และหนี้ สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และกำรปรับปรุ งสภำพ
สภำพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ ำงอสังหำริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

-9กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินที่นำส่ งรัฐ

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคำดว่ำไม่มีผล
ผลกระทบที่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
2.5 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั กำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่ม

ผูป้ ระเมินมูลค่ำ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนยั สำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรสูงสุ ดทำงด้ำนกำรเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้

และปรับปรุ งกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญอย่ำง

สม่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรื อกำรตั้งรำคำ กลุ่ม
ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคลที่สำมที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ รวมถึงกำรจัดระดับ
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม
ประเด็นปั ญหำของกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่
จะทำได้

มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน

มูลค่ำ ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่ำงเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำ) ถ้ำสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงั เกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ที่แตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่ำสุ ดที่มีนยั สำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกิดกำรโอนข้อมูล
เพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังต่อไปนี้
 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 4.7 และข้อ 7

เงินลงทุนเผื่อขำย

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 37

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

3. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมถือหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) มีอำนำจควบคุม
ในบริ ษทั เหล่ำนั้น หลังจำกได้ตดั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นสำระสำคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้นำ
บริ ษทั ย่อยเข้ำมำจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอำนำจควบคุม
3.2 งบกำรเงินรวมนี้ จดั ทำขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนรวมของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั ย่อย เท่ำนั้น กำรใช้ขอ้ มูลตำมงบกำรเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อำจมีขอ้ จำกัดด้ำนลักษณะธุรกิจ
ที่คอ่ นข้ำงแตกต่ำงกันในบรรดำบริ ษทั ต่ำง ๆ ที่นำงบกำรเงินมำประกอบเป็ นงบกำรเงินรวม
3.3 งบกำรเงินรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่และงบกำรเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ่งบริ ษทั พรี บิลท์ จำกัด (มหำชน) เข้ำถือหุ ้นหรื อมีอำนำจควบคุมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญในบริ ษทั ย่อยดังนี้
อัตรำร้ อยละของกำรถือหุ ้น
ชื่อบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

แมททีเรี ยล จำกัด
- บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ

หรื อส่ วนได้เสี ย

ผลิต / ขำยพื้น

2559

2558

99.99

99.99

99.99

99.99

99.97

99.97

คอนกรี ตอัดแรง
บริ ษทั ย่อย

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย

- บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ ท จำกัด

บริ ษทั ย่อยของ

บริ หำรอำคำรชุด

บมจ. บิลท์ แลนด์
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั ฯ กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใช้อำนำจเหนื อกิจกำรนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
จำนวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั ฯ งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวม นับแต่วนั ที่มีกำรควบคุม
จนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุ ดลง
กำรสู ญเสี ยควำมควบคุม
เมื่อบริ ษทั ฯ สูญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและ ส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรสู ญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยกำรควบคุม
4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
4.1.1 บริ ษทั ฯ

รับรู ้ รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง

โดยพิจำรณำเมื่อผลงำนกำรก่อสร้ ำงตำมสัญญำของบริ ษทั ฯ

สำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ รำยได้ตำมสัญญำรับรู ้ เป็ นรำยได้ตำมอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จ โดย
อัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จประมำณโดยวิศวกร ซึ่งเป็ นกำรพิจำรณำจำกกำรสำรวจทำงกำยภำพเปรี ยบเทียบ
กับต้นทุนกำรก่อสร้ ำงที่เกิดขึ้นจริ งของงำนที่ทำเสร็ จ จนถึงวันที่ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินเทียบกับประมำณ
กำรต้นทุนกำรก่อสร้ ำงทั้งสิ้น
มูลค่ำรำยได้ตำมสัญญำ

กรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ นอนว่ำต้นทุนทั้งสิ้นของโครงกำรเกินกว่ำ

กิจกำรจะรับรู ้ ประมำณกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็ จ รำยได้ที่รับรู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น "รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ"
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
4.1.2 ต้นทุนกำรก่อสร้ำง ประกอบด้วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ ำง รับรู ้ ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.1.3 บริ ษทั ย่อยรับรู้ รำยได้จำกกำรขำยเมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ และได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระ
สำคัญให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
4.1.4 บริ ษทั ย่อยรับรู้ รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้ อมที่ดิน และอำคำรชุดพักอำศัยเป็ นรำยได้ท้ งั จำนวน เมื่อบริ ษทั ฯ
ได้โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนยั สำคัญในทรัพย์สินให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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4.1.5 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) รับรู ้ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรบริ หำรอำคำรชุด เป็ นรำยได้
เมื่อให้บริ กำรเสร็ จสิ้น
4.1.6 บริ ษทั ย่อยคำนวณต้นทุนจำกกำรขำยบ้ำนพร้ อมที่ดินและอำคำรชุดพักอำศัยตำมเกณฑ์พ้นื ที่ และเกณฑ์รำคำขำย
4.1.7 กลุ่มบริ ษทั รับรู้ รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝำกประเภท
ที่ตอ้ งจ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำที่กำหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่อง ซึ่งมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำน้อย
4.3 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
กลุ่มบริ ษทั แสดงลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ด้วยยอดสุ ทธิจำกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญโดยประมำณกำรจำกจำนวนหนี้ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ได้ จำนวนค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมำณ
ขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บเงินในอดีต และตำมสถำนะทำงกำรเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้ำง ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
4.4 ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ ำง
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ ำง แสดงด้วยรำคำทุนโดยวิธีเฉพำะเจำะจง หรื อมูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะได้รับ
แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ ำง ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยเข้ำมำเป็ นต้นทุน เมื่องำนก่อสร้ ำงแล้วเสร็ จหรื อ
โครงกำรหยุดพัฒนำ
4.5 กำรบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรกูย้ ืมเป็ นต้นทุนของทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อยบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกกำรกูย้ ืมเพื่อใช้ในระหว่ำงกำรพัฒนำก่อสร้ ำง เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนโครงกำร
ที่เกี่ยวข้อง

และจะหยุดบันทึกเมื่อโครงกำรได้แล้วเสร็ จ

พร้ อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์หรื อพร้ อมที่จะขำยหรื อ

หยุดชะงักลง จนกว่ำจะมีกำรดำเนิ นกำรพัฒนำ/ก่อสร้ ำงต่อไป
4.6 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนคำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน
ออกก่อน
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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4.7 เงินลงทุน
4.7.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนรวมที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม บริ ษทั ฯ
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์ เป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุน ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ที่บริ ษทั จำหน่ ำยหลักทรัพย์เพียงบำงส่ วน รำคำตำมบัญชีต่อหน่ วยที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรหรื อขำดทุน
ของเงินลงทุนชนิ ดเดียวกัน คำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
4.7.2 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยจะใช้รำคำมูลค่ำหน่ วยลงทุน (NAV) ที่ประกำศ
ณ วันที่รำยงำน
4.7.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงไว้โดยวิธีรำคำทุน (Cost Method) หักด้วยค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
4.7.4 เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และ
แสดงด้วยรำคำทุนปรับยอดด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
4.8 ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดินรอกำรพัฒนำ หมำยถึง ที่ดินที่ถือไว้เพื่อพัฒนำโครงกำรในอนำคต โดยแสดงตำมรำคำทุน หักด้วยค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ (ถ้ำมี) รำคำทุนประกอบด้วย ค่ำที่ดินและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มำซึ่งที่ดิน รวมถึงต้นทุนกำรกูย้ ืมที่
เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำและหยุดรวมต้นทุนกูย้ ืมเมื่อหยุดกำรพัฒนำ
4.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด" ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
รวมแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม เนื่ องจำกเป็ นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้เพื่อกำรซื้อเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ทุกประเภท โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของ
สิ นทรัพย์ดงั นี้
จำนวนปี
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง
20
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
5 - 20
สำนักงำนขำย
2-5
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งสำนักงำน
3-5
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จำนวนปี
ห้องตัวอย่ำง

5

ยำนพำหนะ

5

โครงป้ ำยโฆษณำ

5

อำคำรชัว่ ครำวและสิ นทรัพย์ประจำอื่น ๆ

5

ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม สิ นทรัพย์ประจำที่มีกำรประเมินรำคำยุติธรรมเพิ่มของบริ ษทั ย่อย "บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด" เพื่อใช้ในกำรซื้อเงินลงทุน ได้คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำใหม่สำหรับอำคำรและอุปกรณ์โดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลือ โดยประมำณของสิ นทรัพย์ นับจำกวันที่บริ ษทั ฯ ซื้อเงินลงทุนมำดังนี้
จำนวนปี
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง

12 - 44

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

2 - 14

กลุ่มบริ ษทั รวมต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรื้ อ กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ต้งั ของสิ นทรัพย์
ซึ่งเป็ นภำระผูกพันของกิจกำรเป็ นส่ วนหนึ่งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคิดค่ำเสื่ อมรำคำ สำหรับ
ส่วนประกอบของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่ำงหำกจำกกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุน
ที่มีนยั สำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำร
คิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
4.10 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนต่ำง ๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์เกิดกำรด้อยค่ำ

โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์

หำกมีรำคำต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชีถือว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ

ซึ่งจะรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำวใน

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรำยกำรจำกกำรด้อยค่ำต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำนั้นไม่มีอยูอ่ ีก
ต่อไปหรื อยังมีอยูแ่ ต่จะเป็ นไปตำมทำงที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี "รำยได้อื่น"
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมำยถึง รำคำขำยสุ ทธิหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่รำคำใด
จะสู งกว่ำและจะประมำณจำกสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซึ่งมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น โปรแกรม

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯ ตัดจ่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ 3-10 ปี
4.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รำยจ่ำยเกี่ยวกับภำษีในรอบระยะเวลำบัญชีประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
4.12.1 ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งจ่ำยในแต่ละงวดเป็ นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในงวดนั้น และคำนวณ
ภำษีเงินได้ตำมที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร
4.12.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

ที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำรแต่

รับรู้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคต เพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปค่อนข้ำงแน่ ว่ำ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมด หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.13 สิ นทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ด้วยจำนวนเท่ำกับรำคำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำกำรเงิน ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญำ ค่ำงวดที่ชำระจะนำไปหักลดเงินต้น และบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินด้วยจำนวนเงินตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 16 4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)
4.14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
4.14.1 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
4.14.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำร
จ่ำยสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับ
กำรบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำว ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำน
และเงินสมทบจำกกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
4.14.3 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ได้บนั ทึกในงบกำรเงินด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ซ่ ึงคำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ภำยใต้สมมติฐำนที่กลุ่มบริ ษทั กำหนดขึ้น
อย่ำงเหมำะสม
ผลกำไรหรื อขำดทุน จำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำนหลังออกจำกงำน จะรับรู ้ ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่งคำนวณโดยกำรหำรยอดกำไร
สุทธิสำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกจำหน่ ำยและเรี ยกชำระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
4.16 ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้กำรประมำณกำรและตั้งข้อ
สมมติฐำนบำงประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภำยหลังอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนเงินที่ประมำณไว้
4.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมาน อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้
สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมดหรื อ
บางส่วนอย่างแน่ นอน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณ
การหนี้ สินที่เกี่ยวข้อง
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)
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5. รำยกำรบัญชี กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด และบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย มีรำยกำรบัญชี
ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติทำงธุรกิจระหว่ำงกัน และกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ส่วนหนึ่ ง
เกิดรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว บริ ษทั ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ้นและ/หรื อมีผถู้ ือหุ้นและ/
กรรมกำรร่ วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้รวมไว้ในงบกำรเงินนี้ ตำมเกณฑ์ที่ได้พิจำรณำร่ วมกันว่ำเป็ นไปตำมปกติในทำง
กำรค้ำระหว่ำงบริ ษทั เช่นเดียวกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับคู่คำ้ อื่น ๆ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

1. บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด

บริ ษทั ย่อย

2. บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ย่อย

3. บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ ท จำกัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)

กลุ่มบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำดังนี้
บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ลักษณะรำยกำรค้ำ

รำคำตำมสัญญำซึ่ งเป็ นไปตำมรำคำตลำด

รำยได้รับเหมำก่อสร้ ำง

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ ืมกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 3.20 - 5.00 ต่อปี
ซื้ อ-ขำยทรัพย์สิน

รำคำตำมสภำพของทรัพย์สิน

ค่ำเช่ำสำนักงำน

ตำมรำคำตลำด

ค่ำเช่ำสำนักงำน

ตำมรำคำตลำด

ซื้ อ-ขำยสิ นค้ำ

ตำมรำคำตลำด

กรรมกำรบริ ษทั ฯ

รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซื้ อจะขำย

รำคำปกติที่ทำสัญญำกับลูกค้ำทัว่ ไป

ญำติสนิทกรรมกำรบริ ษทั ฯ

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์

รำคำปกติที่ขำยให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป

กรรมกำรบริ ษทั ย่อย

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์

รำคำปกติที่ขำยให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป

บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ ท จำกัด
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่
แมททีเรี ยล จำกัด

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 18 รำยกำรบัญชีที่เป็ นสำระสำคัญระหว่ำงกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

ลูกหนี้ กำรค้ำ
บมจ. บิลท์ แลนด์

0.00

0.00

127,962,884.21

208,402,647.67

0.00

0.00

17,753.77

0.00

0.00

0.00

39,273,276.73

19,136,135.22

0.00

0.00

24,708,501.08

23,546,191.43

0.00

0.00

2,361,082.00

0.00

ลูกหนี้ อื่น
บมจ. บิลท์ แลนด์
ลูกหนี้ เงินประกันผลงำน
บมจ. บิลท์ แลนด์
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย
บมจ. บิลท์ แลนด์

รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2559

เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้อง
บมจ. บิลท์ แลนด์

580,003,619.61

0.00

(300,000,000.00)

280,003,619.61

2,187,850.99

24,365,003.41

(25,351,304.79)

1,201,549.61

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 19 รำยได้และรำยจ่ำยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญ สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

งบกำรเงินรวม
2559
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง
บมจ. บิลท์ แลนด์
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์
กรรมกำรบริ ษทั ฯ
ญำติสนิทกรรมกำรบริ ษทั ฯ
กรรมกำรบริ ษทั ย่อย
รวม
ดอกเบี้ยรับ
บมจ. บิลท์ แลนด์
รำยได้ค่ำเช่ำ
บมจ. บิลท์ แลนด์
บจ. บิลท์ ฮำร์ท
รวม
ซื้ อสิ นค้ำ
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล

2558
0.00

0.00

439,597,570.62

277,476,329.71

2,336,227.87
10,961,409.69
4,421,812.02
17,719,449.58

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

24,365,003.41

22,472,480.05

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,184,608.56
117,644.88
1,302,253.44

236,074.80
117,644.88
353,719.68

0.00

0.00

91,611,560.70

64,631,758.25

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากระหว่างทาง
เช็คถึงกาหนดชาระ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา 3 เดือน
รวม

2559
215,000.00
0.00
25,406,606.76
35,987,684.64
523,477,056.75
122,403,340.25
707,489,688.40

2558
245,000.00
2,212,713.83
0.00
46,251,358.64
412,083,045.45
83,232,016.77
544,024,134.69

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
0.00
0.00
0.00
0.00
25,406,606.76
0.00
30,010,490.03
36,810,423.09
341,982,477.21
248,182,508.70
122,233,159.95
83,232,016.77
519,632,733.95
368,224,948.56

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 20 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงินฝาก ประจา 3 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.8 ถึง 1.5 ต่อปี และร้อยละ 0.8 ถึง 2.0 ต่อปี ตามลาดับ
7. เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

เงินฝากประจา 3 - 12 เดือน

243,523,504.16

355,734,726.93

243,523,504.16

355,734,726.93

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

704,104,307.76

684,901,439.77

704,104,307.76

684,901,439.77

รวม

947,627,811.92

1,040,636,166.70

947,627,811.92

1,040,636,166.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจากับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.9 ถึง 2.25 ต่อปี และ
ร้อยละ1.00 ถึง 2.95 ต่อปี มีกาหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา 4 เดือนถึง 12 เดือน ตามลาดับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ทุนตัดจาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

697,671,612.91

704,104,307.76

680,350,886.29

684,889,176.44

0.00

0.00

10,061.27

12,263.33

6,432,694.85

0.00

4,540,492.21

0.00

704,104,307.76

704,104,307.76

684,901,439.77

684,901,439.77

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 21 8. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

ลูกหนี้ การค้าตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

297,831,484.91

271,700,905.85

385,219,441.21

368,497,920.33

อายุระหว่าง 1 - 3 เดือน

174,290,008.88

117,805,790.83

157,326,782.29

177,596,651.38

อายุระหว่าง 3 - 6 เดือน

4,649,726.11

8,970,852.02

746,488.24

7,025,193.18

อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน

900,805.64

593,814.34

587,915.03

0.00

18,740,740.25

18,300,401.69

15,317,892.94

15,317,892.94

รวม

496,412,765.79

417,371,764.73

559,198,519.71

568,437,657.83

(หัก) ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

(18,300,892.94)

(18,300,892.94)

(15,317,892.94)

(15,317,892.94)

478,111,872.85

399,070,871.79

543,880,626.77

553,119,764.89

5,263,273.40

6,986,535.13

1,457,936.81

650,023.90

67,207,883.85

39,617,942.07

25,496,083.74

28,050,797.21

ดอกเบี้ยค้างรับ

2,836,804.77

3,862,915.99

4,026,147.97

6,039,180.83

ภาษีซ้ื อตั้งพัก

19,802,653.07

6,705,963.07

19,319,015.67

6,502,786.36

95,110,615.09

57,173,356.26

50,299,184.19

41,242,788.30

573,222,487.94

456,244,228.05

594,179,810.96

594,362,553.19

เกินกาหนดชาระ

อายุมากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 22 9. รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

4,826,060,781.68

6,163,403,229.08

4,826,060,781.68

6,167,499,109.16

1,863,417,429.31

3,926,642,409.18

1,863,417,429.31

3,930,738,289.26

(1,672,425,958.86)

(3,866,598,280.85)

(1,672,425,958.86)

(3,868,841,271.50)

190,991,470.45

60,044,128.33

190,991,470.45

61,897,017.76

กำรรับรู ้ รำยได้ตำมอัตรำส่วน
ของงำนที่ทำเสร็ จ
(หัก) มูลค่ำงำนก่อสร้ ำงที่เรี ยกเก็บ
รวม

10. ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง
ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
อำคำรชุด

680,048,096.87

79,063,048.48

0.00

0.00

ที่ดิน

357,440,378.38

664,772,748.38

0.00

0.00

งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง

210,354,804.19

996,345,882.28

0.00

0.00

7,632,120.03

12,572,692.30

0.00

0.00

1,255,475,399.47

1,752,754,371.44

0.00

0.00

ต้นทุนกำรกูย้ ืม
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน 8 โครงกำร และ 7 โครงกำร ตำมลำดับ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 23 -

10. ที่ดินและต้นทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง (ต่อ)
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ ำงโครงกำรของ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย ได้นำไปจดจำนองเป็ นหลักทรัพย์
ค้ ำประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวกับธนำคำร ตำมหมำยเหตุ 24
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย ได้มีกำรบันทึกดอกเบี้ยเข้ำเป็ นต้นทุน
โครงกำรจำนวน 13.48 ล้ำนบำท และจำนวน 6.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
11. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2559
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

15,521,295.62

18,955,470.72

0.00

0.00

วัตถุดิบ

8,722,426.31

9,056,581.99

0.00

0.00

วัสดุก่อสร้ ำง

49,356,770.49

41,114,748.13

49,356,770.49

41,114,748.13

วัสดุสิ้นเปลือง

11,538,298.44

11,192,408.97

0.00

0.00

0.00

(4,480,276.53)

0.00

0.00

85,138,790.86

75,838,933.28

49,356,770.49

41,114,748.13

(หัก) ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ
รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 24 12. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บำท)
สัดส่วนกำรลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั พีซีเอ็ม
คอนสตรัคชัน่

2559

วิธีรำคำทุน

2558

เงินปันผล

2559

2558

2559

2558

ผลิต / ขำย
พื้นคอนกรี ต

แมททีเรี ยล จำกัด

อัดแรง

บริ ษทั บิลท์ แลนด์

พัฒนำอสัง-

จำกัด (มหำชน)

หำริ มทรัพย์
เพื่อขำย

บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ ท
จำกัด

99.99

99.99

286,554,648.75

286,554,648.75

9,990,992.79

0.00

99.99

99.99

299,999,800.00

299,999,800.00

0.00

0.00

99.97
รวม

99.97

0.00
586,554,448.75

0.00
586,554,448.75

0.00
9,990,992.79

0.00
0.00

บริ หำร
อำคำรชุด

13. เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บำท)
อัตรำ
งบกำรเงินรวม
รำยกำร

2559

ดอกเบี้ย

อำยุ

หมำยเหตุ

2558

พันธบัตรรัฐบำล
บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด

1,100,000.00

บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)
รวม

1,230,000.00 4.00% - 5.50% 5 - 10 ปี ค้ ำประกันกำรใช้
กระแสไฟฟ้ ำ

0.00

100,000.00

1,100,000.00

1,330,000.00

6.00%

-

ค้ ำประกันกำรใช้
กระแสไฟฟ้ ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด บริ ษทั ย่อย มีพนั ธบัตรรัฐบำล 3 ฉบับ และ 4 ฉบับ
ตำมลำดับ ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่ำง วันที่ 3 กันยำยน 2559 ถึงวันที่ 13 มีนำคม 2566
14. เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ ให้กยู้ มื แก่ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยออกตัว๋ สัญญำใช้เงินครบกำหนด
เมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 - 5.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 25 15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บำท)

รำคำทุน:ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร
สำนักงำนขำย
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ห้องตัวอย่ำง
ยำนพำหนะ
โครงป้ ำยโฆษณำ
อำคำรชัว่ ครำวและสิ นทรัพย์ประจำอื่ น ๆ
สิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:ส่ วนปรับปรุ ง - ที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ ง - อำคำร
สำนักงำนขำย
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ห้องตัวอย่ำง
ยำนพำหนะ
โครงป้ ำยโฆษณำ
อำคำรชัว่ ครำวและสิ นทรัพย์ประจำอื่ น ๆ
รวม
มูลค่ำสุ ทธิ

1 มกรำคม 2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้ำ (ออก)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

195,151,050.77
86,783,610.08
5,235,984.42
5,270,092.58
27,362,242.53
269,086,513.93
20,884,413.07
3,921,014.36
37,107,419.36
0.00
21,823,546.01
40,511,059.44
713,136,946.55

0.00
0.00
570,118.90
0.00
2,486,346.89
7,664,574.78
1,400,837.72
155,800.00
2,832,279.43
0.00
16,000.00
6,263,256.53
21,389,214.25

0.00
(162,567.55)
0.00
(5,270,092.58)
(2,760,444.85)
(12,019,033.57)
(1,960,169.60)
(3,279,344.53)
(331,004.53)
0.00
(328,506.66)
0.00
(26,111,163.87)

0.00
16,062,598.74
0.00
0.00
0.00
28,024,761.22
0.00
0.00
0.00
0.00
1,300,350.47
(45,387,710.43)
0.00

195,151,050.77
102,683,641.27
5,806,103.32
0.00
27,088,144.57
292,756,816.36
20,325,081.19
797,469.83
39,608,694.26
0.00
22,811,389.82
1,386,605.54
708,414,996.93

0.00
0.00
0.00
0.00
4,974,197.70
9,580,981.24
2,111,241.46
971,273.24
3,460,000.00
1,241,200.00
640,200.00
3,090,616.48
26,069,710.12

0.00
(22,200.00)
0.00
0.00
(1,950,664.23)
(8,844,769.99)
(2,263,063.45)
(437,348.37)
(144,270.60)
0.00
(904,018.44)
0.00
(14,566,335.08)

0.00
151,815.18
0.00
0.00
0.00
1,023,860.51
0.00
411,895.00
0.00
1,861,800.00
285,716.74
(4,298,851.07)
(563,763.64)

195,151,050.77
102,813,256.45
5,806,103.32
0.00
30,111,678.04
294,516,888.12
20,173,259.20
1,743,289.70
42,924,423.66
3,103,000.00
22,833,288.12
178,370.95
719,354,608.33

7,395,629.82
46,802,972.34
510,023.95
3,535,302.88
17,668,492.40
180,542,235.88
10,736,891.76
1,930,656.90
27,366,311.71
0.00
19,574,545.28
316,063,062.92
397,073,883.63

933,117.21
4,683,341.71
305,393.25
1,734,787.70
4,344,395.07
29,880,973.66
3,277,737.27
251,508.51
3,282,920.37
0.00
893,983.11
49,588,157.86

0.00
(119,413.99)
0.00
(5,270,090.58)
(2,420,905.17)
(8,074,724.67)
(1,550,059.77)
(1,866,653.93)
(331,000.53)
0.00
(328,493.66)
(19,961,342.30)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,537.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,537.94

8,328,747.03
51,366,900.06
815,417.20
0.00
19,591,982.30
202,357,022.81
12,464,569.26
315,511.48
30,318,231.55
0.00
20,140,034.73
345,698,416.42
362,716,580.51

829,748.58
4,727,995.70
359,697.51
0.00
4,177,611.33
29,995,750.51
3,036,801.18
366,902.07
3,633,201.40
161,084.64
942,661.40
48,231,454.32

0.00
(13,184.67)
0.00
0.00
(1,717,975.62)
(5,907,215.30)
(1,668,764.75)
(249,768.05)
(144,269.60)
0.00
(662,678.90)
(10,363,856.89)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,710.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,710.55

9,158,495.61
56,081,711.09
1,175,114.71
0.00
22,051,618.01
226,484,268.57
13,832,605.69
432,645.50
33,807,163.35
161,084.64
20,420,017.23
383,604,724.40
335,749,883.93

(ลงชื่ อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ

(

)

โอนเข้ำ (ออก)

31 ธันวำคม 2559

- 26 15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

(หน่วย : บำท)
1 มกรำคม 2558
รำคำทุน:ที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ
อำคำรชัว่ ครำว
รวม
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่วนปรับปรุ ง - อำคำร
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ
อำคำรชัว่ ครำว
รวม
มูลค่ำสุทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวำคม 2559

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
25,448,301.09
114,477,531.66
18,268,225.29
26,746,460.52
12,777,463.38
225,955,728.28

0.00
0.00
0.00
2,078,613.61
5,417,106.85
743,056.39
0.00
0.00
8,238,776.85

0.00
0.00
0.00
(2,315,523.69)
(7,438,402.12)
(1,794,113.56)
0.00
(287,666.66)
(11,835,706.03)

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
25,211,391.01
112,456,236.39
17,217,168.12
26,746,460.52
12,489,796.72
222,358,799.10

0.00
0.00
0.00
4,333,858.99
8,013,333.37
1,458,130.04
3,250,000.00
630,000.00
17,685,322.40

0.00
0.00
0.00
(1,900,710.03)
(8,609,039.91)
(982,479.33)
(6,399,000.00)
(895,818.44)
(18,787,047.71)

10,633,250.00
12,368,511.92
5,235,984.42
27,644,539.97
111,860,529.85
17,692,818.83
23,597,460.52
12,223,978.28
221,257,073.79

5,562,915.58
510,023.95
16,492,026.29
58,878,348.51
9,870,417.62
21,496,616.51
10,880,192.91
123,690,541.37
102,265,186.91

618,281.98
274,169.52
3,952,419.22
17,876,909.45
2,767,807.71
1,585,426.47
681,421.65
27,756,436.00

0.00
0.00
(2,050,160.67)
(3,533,551.13)
(1,418,721.07)
0.00
(287,654.66)
(7,290,087.53)

6,181,197.56
784,193.47
18,394,284.84
73,221,706.83
11,219,504.26
23,082,042.98
11,273,959.90
144,156,889.84
78,201,909.26

618,425.47
245,674.15
3,762,925.93
16,951,178.59
2,476,185.26
1,101,276.38
528,855.44
25,684,521.22

0.00
0.00
(1,671,850.62)
(5,738,668.47)
(927,738.08)
(3,466,539.64)
(655,227.15)
(12,460,023.96)

6,799,623.03
1,029,867.62
20,485,360.15
84,434,216.95
12,767,951.44
20,716,779.72
11,147,588.19
157,381,387.10
63,875,686.69

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

- 27 16. เงินฝำกสถำบันกำรเงิน - มีภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินฝำกประจำธนำคำร 7 แห่ ง ใช้เป็ นหลักประกันให้ธนำคำร
ออกหนังสื อค้ำประกัน ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตำมหมำยเหตุ 20 และ 36.1
17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำโปรแกรม
ค่ำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน :
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
21,262,037.57
15,207,848.57
ซื้อเพิ่ม
2,841,019.10
1,859,740.80
จำหน่ ำย
(1,115,405.00)
(750,000.00)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
22,987,651.67
16,317,589.37
ซื้อเพิ่ม
2,944,654.41
592,940.00
จำหน่ ำย
(4,000,910.53)
(3,922,910.53)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
21,931,395.55
12,987,618.84
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม :
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
(14,155,820.83)
(9,626,920.36)
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
(1,936,352.78)
(1,670,814.73)
จำหน่ ำย
174,997.27
50,342.37
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(15,917,176.34)
(11,247,392.72)
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
(1,983,919.26)
(1,665,389.29)
จำหน่ ำย
3,999,745.52
3,921,749.52
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(13,901,350.08)
(8,991,032.49)
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
8,030,045.47
3,996,586.35
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
7,070,475.33
5,070,196.65
ระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

1 เดือน - 10 ปี
1 เดือน - 9 ปี

1 เดือน - 7 ปี 4 เดือน
1 เดือน - 8 ปี 4 เดือน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

- 28 18. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

3,737,367.61

3,737,367.61

3,063,578.59

3,063,578.59

งานระหว่างก่อสร้าง

1,540,097.03

4,197,993.86

0.00

0.00

ค่าเผื่อการขอคืนเงินประกันผลงาน

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

1,252,623.88

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

9,303,615.51

8,260,444.58

5,540,206.20

5,345,327.40

83,385,091.53

79,337,605.92

78,985,371.34

73,957,835.01

1,064,119.63
100,282,915.19

1,176,055.31
97,962,091.16

244,615.20
89,086,395.21

280,000.00
83,899,364.88

ประมาณการหนี้ สิน
อื่นๆ
รวม
19. สิ นทรัพย์รอการขาย

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 ได้เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมโครงการอาคารชุดแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย ซึ่งได้มีการโอนขายห้องชุดไปแล้วบางส่ วน เหตุการณ์น้ นั ทาให้รถยนต์ของลูกบ้านในโครงการซึ่งจอดอยูช่ ้ นั ใต้ดินถูก
น้ าท่วมทั้งหมดเกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและสภาพจิตใจของเจ้าของ บริ ษทั ย่อย จึงตัดสิ นใจจ่ายเงินซื้อรถยนต์ที่เสี ยหายนั้น
เพื่อเป็ นการเยียวยาและรักษาภาพลักษณ์ของโครงการ โดยราคาที่ซ้ือเป็ นราคาที่ต่อรองกับเจ้าของรถยนต์ แต่ละราย บริ ษทั ย่อย
บันทึกรถยนต์ที่ซ้ือมานี้เป็ นสิ นทรัพย์รอการขาย โดยแสดงในงบการเงินด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ากว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาที่คาดว่าจะขายได้ หักประมาณการค่าซ่อมแซมเพื่อให้ขายได้ แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
สิ นทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

2558

สิ นทรัพย์รอการขาย - มูลค่าจ่ายซื้อ

11,894,065.63

0.00

ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

(7,964,065.63)
3,930,000.00

0.00
0.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 29 20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 6 แห่ ง วงเงินรวม 125 ล้านบาท
ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จากัด บริ ษทั ย่อย มีวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากธนาคาร 3 แห่ ง วงเงินรวม 60 ล้านบาท ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ 16 ของบริ ษทั ฯ
21. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

389,667,143.26

296,685,024.40

357,349,081.43

237,192,653.93

ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

228,756,250.14

203,055,649.40

222,979,968.84

182,205,598.14

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

529,508,892.04

488,703,349.06

465,903,179.99

442,349,222.14

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

23,897.21

3,061,512.27

0.00

3,007,671.62

31,539,721.85

40,820,562.58

15,697,681.60

18,679,880.64

789,828,761.24

735,641,073.31

704,580,830.43

646,242,372.54

1,179,495,904.50 1,032,326,097.71

1,061,929,911.86

883,435,026.47

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
22. เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.00

239,645.42

(หัก) หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี

0.00

(239,645.42)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

0.00

0.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 30 22. เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)
จานวนขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมี ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

2559

2559

2558

2558

ภายใน 1 ปี

0.00

246,375.93

0.00

239,645.42

(หัก) ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต

0.00

(6,730.51)

0.00

0.00

0.00

239,645.42

0.00

239,645.42

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

2558

ยานพาหนะ

0.00

1,295,700.93

(หัก) ค่าเสื่ อมราคาสะสม

0.00

(809,990.10)

ราคาตามบัญชี

0.00

485,710.83

23. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่างานตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

6,751,254,486.64

8,446,718,980.00

6,751,254,486.64

8,970,478,531.07

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 31 23. เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้ าง (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่างานก่อสร้างที่เรี ยกเก็บ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

3,247,315,655.92

4,799,919,278.23

3,247,315,655.92

5,248,414,540.81

(หัก) การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาเสร็ จ

(2,833,061,963.72) (4,513,772,611.81) (2,833,061,963.72) (4,824,278,224.06)

ค่าก่อสร้ างเรี ยกเก็บล่วงหน้าเกินกว่างาน
เงินเรี ยกเก็บล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้าง
รวม

414,253,692.20

286,146,666.42

414,253,692.20

424,136,316.75

755,884,566.29
1,170,138,258.49

1,138,867,123.21
1,425,013,789.63

755,884,566.29
1,170,138,258.49

1,138,867,123.21
1,563,003,439.96

24. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย มีวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ 1 แห่ ง
และ 2 แห่ ง ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
วงเงิน

วงเงิน(ล้านบาท)
2559

อัตราดอกเบี้ย

2558

งบการเงินรวม

(ร้ อยละต่อปี )

2559

2558

กูย้ ืมระยะยาวที่ 1

0.00

940.00

MLR-2.375

0.00

269.97

กูย้ ืมระยะยาวที่ 2

0.00

115.00

MLR-2.375

0.00

0.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 3

137.00

137.00

MLR-1.5

28.71

14.66

กูย้ ืมระยะยาวที่ 4

477.00

477.00

MLR-1.5

57.00

57.00

กูย้ ืมระยะยาวที่ 5

443.00

443.00

MLR-1.5

125.67

79.00

70.00
1,127.00

85.00
2,197.00

1 - 1.5

0.00
211.38

0.00
420.63

หนังสื อค้ าประกัน

เงินกูย้ ืมระยะยาวทุกวง และหนังสื อค้ าประกัน ค้ าประกันโดย ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างโครงการ ตามหมายเหตุ 10 และค้ าประกัน
โดยบริ ษทั ฯ มีเงื่อนไขการชาระต่างกันในแต่ละวงเงินภายใน 1.5 – 5 ปี นับแต่วนั เบิกเงินกูง้ วดแรก โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นจากการ
ปลอดจานอง ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของสัญญาจะซื้อจะขาย ขึ้นอยูก่ บั สัญญาของวงเงินกูย้ ืมแต่ละวง โดยห้องชุดราคาโอน
ไม่ต่ากว่า 40,400 -57,000 บาทต่อตารางเมตร ทาวน์เฮ้าส์ราคาโอนไม่ต่ากว่า 85,200 บาทต่อตารางวา และบ้านแฝดราคาโอน
ไม่ต่ากว่า 70,600 บาทต่อตารางวา

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 32 25. หุ ้นกูร้ ะยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีหุ้นกูท้ ี่ได้ขายแล้ว จานวน 400,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่ วยละ 1,000 บาท รวม
มูลค่าทั้งสิ้น 400 ล้านบาท อายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ ้นกู้ มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.99 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
และครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ไถ่ถอนหุ ้นกูท้ ้ งั จานวนก่อนกาหนดโดยไม่มีคา่ ปรับ
26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ .ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จากการให้บริ การระยะยาว
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน

2559
48,904,360.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
41,314,698.02

2559
27,701,031.00

2558
26,726,637.00

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันต้นปี

41,314,698.02

34,476,537.02

26,726,637.00

21,734,335.00

7,586,844.00

8,030,825.00

4,576,524.00

5,607,218.00

0.00

0.00

(2,361,082.00)

0.00

หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

3,413,229.98

0.00

(726,648.00)

0.00

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(3,410,412.00)

(1,192,664.00)

(514,400.00)

(614,916.00)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันสิ้นปี

48,904,360.00

41,314,698.02

27,701,031.00

26,726,637.00

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันจากการโอนพนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตาม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 33 26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ที่รับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายบริ หาร ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั

6,381,638.00

6,696,027.00

3,920,214.00

4,777,038.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

1,205,206.00

1,334,798.00

656,310.00

830,180.00

รวม

7,586,844.00

8,030,825.00

4,576,524.00

5,607,218.00

ขาดทุน(กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ที่รับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

รวมอยูใ่ นกาไรสะสม
ณ วันต้นงวด / ปี

0.00

0.00

0.00

0.00

รับรู้ระหว่างปี

3,413,229.98

0.00

(726,648.00)

0.00

ณ วันสิ้นงวด / ปี

3,413,229.98

0.00

(726,648.00)

0.00

ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

สมมติฐานทางการเงิน

4,144,877.00

0.00

2,569,198.00

0.00

สมมติฐานประชากร

(3,900,351.00)

0.00

(2,824,513.00)

0.00

การปรับปรุ งจากประสบการณ์

3,168,703.98

0.00

(471,333.00)

0.00

รวม

3,413,229.98

0.00

(726,648.00)

0.00

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

- 34 26. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.80
4.00
3.00
3.00

2559
2558
อัตราคิดลด
2.80
4.00
อัตราเงินเฟ้ อ
3.00
3.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุพนักงานรายเดือน
สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี
7.50
6.50
7.50
6.50
สาหรับช่วงอายุไม่เกิน 30-40 ปี
6.50
N/A
6.50
N/A
สาหรับอายุ 30 ปี ขึ้นไป
N/A
5.50
N/A
5.50
สาหรับอายุ 40 ปี ขึ้นไป
3.00
N/A
5.50
N/A
อัตราการขึ้นเงินเดือนตามช่วงอายุ
พนักงานรายวัน
3.00
3.00
N/A
N/A
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน
0 - 25
0 - 30
0 - 25
0 - 30
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน
0 - 45
0 - 40
N/A
N/A
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไป และจากอัตราตารางมรณะไทยปี 2551 ("TMO08")
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ
สมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
อัตราคิดลด
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(3,627,252.00)
(3,466,215.00)
(2,317,313.00)
(2,146,053.00)
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
4,121,701.00
3,952,426.00
2,659,125.00
2,474,708.00
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
- เพิม่ ขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
4,449,315.00
3,808,799.00
2,846,843.00
2,382,079.00
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(3,980,490.00)
(3,415,775.00)
(2,523,158.00)
(2,113,193.00)
อัตราการหมุนของพนักงาน
- เพิ่มขึ้น(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
(4,870,181.00)
(4,130,579.00)
(3,340,419.00)
(2,802,798.00)
- ลดลง(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 20)
6,134,032.00
5,169,440.00
4,251,648.00
3,547,914.00
(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

- 35 27. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้มีกำรจัดสรรกำไรอย่ำงน้อยร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ
หักขำดทุนสะสม (ถ้ำมี) เป็ นทุนสำรองจนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนเท่ำกับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้ ไม่อำจ
นำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้
28. เงินปั นผลจ่ำย
ตำมรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำย
เงินปั นผล โดยจัดสรรจำกกำไรสะสมสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ ้นละ 0.50 บำทต่อหุ ้น โดยจ่ำยเป็ นเงินสดในอัตรำ
0.50 บำทต่อหุ้น โดยได้จ่ำยเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559
ตำมรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำย
เงินปั นผล โดยจัดสรรจำกกำไรสะสมสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ในอัตรำหุ ้นละ 0.60 บำทต่อหุ ้น โดยจ่ำยเป็ นเงินสดในอัตรำ
0.60 บำทต่อหุ้น โดยได้จ่ำยเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558
29. รำยได้อื่น
รำยได้อื่นสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2559
ดอกเบี้ยรับ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

11,511,821.28

24,541,464.49

34,814,520.11

46,425,621.18

130,319.47

1,573,913.98

150,639.71

63,392.06

0.00

50,342.37

0.00

50,342.37

กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์

11,520,432.84

12,456,283.75

11,520,432.84

8,055,882.85

เงินรับค่ำเสี ยหำยจำกสัญญำประนี ประนอม

0.00

14,798,605.97

0.00

14,798,605.97

เงินปั นผลรับ

0.00

0.00

9,990,992.79

0.00

รำยกำรกลับค่ำเผื่อรำคำสิ นทรัพย์

14,480,276.53

0.00

10,000,000.00

0.00

อื่น ๆ

15,793,140.83

20,339,529.70

13,021,668.42

14,754,160.05

53,435,990.95

73,760,140.26

79,498,253.87

84,148,004.48

กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน
กำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน

รวม

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)
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30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญสำหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ

(3,434,175.10)

668,851.42

0.00

0.00

497,278,971.97

(859,166,872.33)

0.00

0.00

92,024,278.97

102,527,270.64

0.00

0.00

518,717,091.36

1,013,701,688.09

0.00

0.00

1,957,210,792.47

2,127,574,533.51

1,957,210,792.47

2,127,574,533.51

171,220,551.09

198,084,783.15

0.00

0.00

92,917,135.37

95,209,768.93

92,917,135.37

95,209,768.93

814,130,763.91

867,988,521.63

680,509,015.69

753,299,753.46

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

42,415,321.60

28,374,925.10

20,813,540.00

19,298,201.00

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

5,121,730.00

3,809,600.00

3,410,680.00

3,246,400.00

ค่ำเสื่ อมรำคำ

48,231,454.32

49,588,157.86

25,684,521.22

27,756,436.00

ค่ำตัดจำหน่ำย

1,983,919.26

1,936,352.78

1,665,389.29

1,670,814.73

กำรเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุน
โครงกำรระหว่ำงก่อสร้ ำง
สิ นค้ำซื้อมำเพื่อขำย
ค่ำก่อสร้ำงระหว่ำงงวด
ค่ำวัสดุก่อสร้ำงใช้ไปและค่ำจ้ำง
ผูร้ ับเหมำช่วง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำเช่ำเครื่ องมืออุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 37 31. สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

13,242,997,785.35

13,952,681,992.11

14,085,462,685.83

14,267,283,484.44

1,044,246,239.64

419,674,925.89

1,211,482,400.59

629,930,462.99

ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วย
กำไรหรื อขำดทุนที่รับรู ้ จนถึงปั จจุบนั
จำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจกำรมีสิทธิเรี ยกร้ อง
จำกผูจ้ ำ้ งสำหรับงำนก่อสร้ ำงซึ่งเป็ น
สิ นทรัพย์
32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมัน่ คง มำสเตอร์ พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูจ้ ดั กำร
กองทุนฯ ซึ่งตำมระเบียบของกองทุนฯ พนักงำนต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนในอัตรำร้ อยละ 2 ของค่ำจ้ำง กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบ
ในอัตรำร้ อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขตำมอำยุงำนและผลประโยชน์จะจ่ำยแก่สมำชิกตำมเงื่อนไข เมื่อสมำชิกนั้น ๆ ครบเกษียณ ตำย
หรื อลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิก
กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นค่ำใช้จ่ำย สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2559
5,742,959.67

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
5,588,282.20

2559
3,747,852.00

2558
4,047,906.00

33. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน
จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำร ในฐำนะผูบ้ ริ หำร
กลุ่มบริ ษทั มีคำ่ ใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรตำมนิ ยำมในประกำศ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกต่อ
จำกผูจ้ ดั กำรลงมำ และผูซ้ ่ ึงดำรงตำแหน่ งเทียบเท่ำผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับผูบ้ ริ หำรรำยที่ 4 ทุกรำย

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 38 34. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
34.1 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด บริ ษทั ย่อย ดำเนินธุรกิจบนส่วนงำนหลักคือกำรรับเหมำก่อสร้ำงและกำรขำยพื้นคอนกรี ตอัดแรง บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อยดำเนินธุรกิจบนส่วนงำนหลักคือพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย และ
บริ ษทั บิลท์ ฮำร์ ท จำกัด บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจบนส่วนงำนหลักคือ บริ หำรอำคำรชุด ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง

ส่วนงำนขำยพื้นคอนกรี ต

ส่วนงำนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

ส่วนงำนบริ หำรอำคำรชุด

รำยกำรตัดบัญชี

รวม

และค่ำนำยหน้ำซื้อขำยอสังหำริ มทรัพย์

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง ขำย และบริ กำร

3,556,523,401.24

3,809,540,184.06

400,650,398.85

480,356,112.65

1,889,992,431.39

233,576,537.69

12,401,723.84

7,074,555.89

ต้นทุนกำรก่อสร้ำง ขำยและบริ กำร

(2,844,385,732.53) (3,364,210,466.49)

(347,851,293.67)

(386,880,018.63) (1,186,457,553.58)

(156,737,371.32)

(8,399,980.00)

(5,180,714.00)

2558

2559

2558

(538,929,301.32) (393,052,535.43)

5,320,638,654.00

4,137,494,854.86

453,407,834.30

390,328,673.62

(3,933,686,725.48) (3,522,679,896.82)

กำไรขั้นต้น

712,137,668.71

445,329,717.57

52,799,105.18

93,476,094.02

703,534,877.81

76,839,166.37

4,001,743.84

1,893,841.89

1,386,951,928.52

614,814,958.04

รำยได้อื่น

79,498,253.87

84,148,004.48

6,775,985.53

2,173,347.28

2,665,950.47

10,175,792.92

55,496.92

30,216.96

(35,559,695.84)

(22,767,221.38)

53,435,990.95

73,760,140.26

0.00

0.00

(7,769,311.32)

(8,046,940.71)

(149,255,470.35)

(45,619,595.39)

0.00

0.00

155,481.00

745,725.00

(156,869,300.67)

(52,920,811.10)

(131,892,432.23)

(153,837,409.58)

(47,488,030.19)

(50,169,601.18)

(70,718,039.69)

(20,161,038.95)

(847,652.70)

(643,662.91)

5,177,284.65

2,113,451.81

(245,768,870.16)

(222,698,260.81)

(3,410,680.00)

(3,246,400.00)

0.00

0.00

(1,711,050.00)

(563,200.00)

0.00

0.00

(5,121,730.00)

(3,809,600.00)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
หนี้ สงสัยจะสูญ

0.00

0.00

0.00

(161,431.36)

0.00

0.00

0.00

0.00

(17,056,089.14)

(20,202,501.19)

(6,093.14)

(22,367.25)

(19,022,842.00)

(6,064,783.26)

0.00

(4,930.41)

(152,359,201.37)

(177,286,310.77)

(55,263,434.65)

(58,400,340.50)

(240,707,402.04)

(72,408,617.60)

(847,652.70)

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

639,276,721.21

352,191,411.28

4,311,656.06

37,249,100.80

465,493,426.24

14,606,341.69

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

(121,636,984.75)

(74,563,067.15)

(1,130,330.11)

(7,150,987.41)

(96,060,605.93)

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี

517,639,736.46

277,628,344.13

3,181,325.95

30,098,113.39

581,318.40

0.00

(1,851,514.38)

0.00

518,221,054.86

277,628,344.13

1,329,811.57

30,098,113.39

ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย

กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

0.00

(161,431.36)

(25,672,929.19)

(20,224,868.44)

(648,593.32)

(433,432,830.02)

(299,814,971.71)

3,209,588.06

1,275,465.53

1,006,955,089.45

388,760,126.59

(3,810,722.62)

6,367.33

(167,974.67)

(218,821,553.46)

(85,692,751.85)

369,432,820.31

10,795,619.07

3,215,955.39

1,107,490.86

788,133,535.99

303,067,374.74

(1,453,626.40)

0.00

(7,184.20)

0.00

(2,731,006.58)

0.00

367,979,193.91

10,795,619.07

3,208,771.19

1,107,490.86

785,402,529.41

303,067,374.74

10,412,095.09

6,069,713.67

34.2 สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ดำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงซึ่งดำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียว ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนในงบกำรเงินนี้
34.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,960 ล้ำนบำท และ 2,529 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งมำจำกส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)
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35. ภำษีเงินได้
35.1 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

220,460,154.09

136,294,436.47

126,969,344.68

128,647,083.69

(1,638,600.63)

(50,601,684.62)

(5,332,359.93)

(54,084,016.54)

218,821,553.46

85,692,751.85

121,636,984.75

74,563,067.15

ภำษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้สำหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

682,223.40

0.00

(145,329.60)

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

0.00
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35. ภำษีเงินได้ (ต่อ)
35.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

1,006,955,089.45

388,760,126.59

639,276,721.21

352,191,411.28

20%

20%

20%

20%

201,391,017.89

77,752,025.32

127,855,344.24

70,438,282.26

19,069,136.20

58,542,411.15

(885,999.56)

58,208,801.43

แตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร

(1,638,600.63)

(50,601,684.62)

(5,332,359.93)

(54,084,016.54)

รวม

17,430,535.57

7,940,726.53

(6,218,359.49)

4,124,784.89

218,821,553.46

85,692,751.85

121,636,984.75

74,563,067.15

22

22

19

21

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ :
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษี
และรำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ งร้ อยละ

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

- 41 36. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น
36.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีภำระหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันให้กบั
บริ ษทั อื่น เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำก่อสร้ ำงและกำรจ่ำยชำระหนี้ วงเงินรวม 5,928.20 ล้ำนบำท และ 6,048.20
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ใช้ไปจำนวน 1,040.57 ล้ำนบำท และ 1,544.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ภำระหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้น
ค้ำประกันโดยกำรจำนำ เงินฝำกประจำ ตำมหมำยเหตุ 16
36.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันจำกกำรออกเช็คเพื่อเป็ นประกันเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำ
ก่อสร้ำง กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำก่อสร้ ำง และเงินประกันผลงำน จำนวน 583.97 ล้ำนบำท และ 528.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
36.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย มีภำระผูกพัน ว่ำจ้ำงกับผูร้ ับเหมำ
ก่อสร้ ำงโครงกำรที่ได้ทำสัญญำแล้ว จำนวนเงินประมำณ 641.95 ล้ำนบำท และ 1,040.77 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีภำระ
ต้องใช้เงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำร คงเหลือ 386.48 ล้ำนบำท และ 259.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
36.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันจำกกำรค้ ำประกันกำรชำระหนี้ วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น กูย้ ืมระยะยำว
และหนังสื อค้ ำประกัน ของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย ที่จะต้องชำระแก่ธนำคำร 2 แห่ ง วงเงินรวม
1,127.00 และ 2,197.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
36.5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันกำรซื้อสิ นค้ำจำนวนเงิน 35.38
ล้ำนบำท และ 31.38 ล้ำนบำท ทุกประเภทให้กบั บริ ษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรี ยล จำกัด บริ ษทั ย่อย วงเงินรวม
110 ล้ำนบำท
36.6 เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นฟ้ องผูว้ ่ำจ้ำงรำยหนึ่ งฐำนควำมผิด ผิดสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ ำง จำนวนทุนทรัพย์
61,356,795.83 บำท ต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้และบริ ษทั ดังกล่ำว ได้ปฏิเสธและยื่นฟ้ องแย้งด้วย จำนวนทุนทรัพย์
67,628,075.00 บำท คดียงั อยูใ่ นขั้นตอนพิจำรณำจำกศำล
36.7 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2558 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่งดำเนิ นคดีฟ้องร้ องเรี ยกค่ำเสี ยหำยกำรผิดสัญญำจ้ำงทำของจำกกำรที่
บริ ษทั ฯ ยกเลิกสัญญำ เรี ยกค่ำเสี ยหำย จำนวนทุนทรัพย์ 19,254,890.53 บำท ต่อศำลจังหวัดนนทบุรี เมื่อ วันที่ 27 เมษำยน 2558
บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคำให้กำรว่ำ กำรยกเลิกสัญญำ เนื่ องจำกผูร้ ับจ้ำงผิดเงื่อนไขสัญญำ และฟ้ องแย้งเรี ยกค่ำเสี ยหำย ด้วยจำนวน
ทุนทรัพย์ 1,929,440.49 บำท ต่อมำเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2559 ศำลได้มีคำพิพำกษำว่ำ กำรยกเลิกสัญญำ เป็ นไปโดยถูกต้อง
แต่ให้บริ ษทั ฯ จ่ำยเงินค่ำงวดงำนบำงส่ วนคืน ให้แก่โจทก์ เป็ นจำนวนเงิน 2,811,256.47 บำท ซึ่งบริ ษทั ฯ มีควำมเห็นต่ำง
และได้ยื่นอุทธรณ์คดี เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559
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37.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

วิธีกำรที่ใช้ซ่ ึงรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู ้ กำรวัดมูลค่ำ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ

สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุขอ้ 4
37.2 ควำมเสี่ยงด้ำนสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกมีลูกหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำ
อำจจะมีปัญหำด้ำนกำรชำระเงิน ผูบ้ ริ หำรของกิจกำรมีนโยบำยที่จะบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญให้เพียงพอกับโอกำสที่จะเกิด
ควำมสู ญเสี ยดังกล่ำว
37.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ เกิดจำกกำรที่คสู่ ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในสัญญำ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย
แก่กิจกำร กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของลูกค้ำเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้ำก่อน
เริ่ มดำเนิ นงำนและเรี ยกเก็บเงินตำมผลงำนที่ทำเสร็ จ สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำม
บัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ถือเป็ นมูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
37.4 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย เกิดจำกกำรที่อตั รำดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่งก่อให้เกิดผลเสี ยหำยแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวด
ปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย เนื่ องจำกสัญญำบำงส่ วนจะกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัว และแล้วแต่ผใู ้ ห้กแู้ ละผูก้ จู้ ะตกลงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยและเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระของเงินกูย้ ืมจำกสถำบัน
กำรเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 24
37.5 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำกไม่มีรำยกำรลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ เป็ นสกุลเงิน
ตรำต่ำงประเทศ
37.6 รำคำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลูกหนี้ กำรค้ำ และ
เงินลงทุนชัว่ ครำว หนี้สินทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ กำรค้ำ ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยและ เงินกูย้ ืมระยะยำว
รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำยุติธรรม นอกจำกนี้ ผบู ้ ริ หำรเชื่อว่ำกลุ่มบริ ษทั
ไม่มีควำมเสี่ ยงจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีนยั สำคัญ
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- 43 38. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงินคือ การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2559
2558
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน
1.48
2.73
1.68
2.78
39. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพื่อให้สอดคล้อง กับงบกำรเงิน สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบกำรเงินรวม
ก่อนจัดประเภท
รำยกำรที่จดั
หลังจัดประเภท
ใหม่
ประเภทใหม่
ใหม่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
(53,574,127.72)
653,316.62 (52,920,811.10)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(225,854,544.19)
(653,316.62) (226,507,860.81)
(279,428,671.91)
0.00 (279,428,671.91)
40. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ในวันที่ 17 มกรำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลสำหรับปี 2559 ในอัตรำหุ ้นละ 1 บำท เป็ นจำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560
ในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ขำยเงินลงทุนในบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)
รวมถึงบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) คือบริ ษทั บิลท์ ฮำร์ ท จำกัด ทั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยให้กบั บุคคลท่ำนหนึ่ ง
ซึ่งเป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในรำคำ 899,999,994 บำท โดยได้ทำบันทึกควำมเข้ำใจในกำรซื้อขำย เมื่อวันที่ 17
กุมภำพันธ์ 2560 ทั้งนี้ กำรซื้อขำยหุ้นดังกล่ำวจะต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 27 เมษำยน 2560
ในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มีมติเห็ นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ อนุ มตั ิจ่ำย
เงินปั นผลสำหรับปี 2559 ในอัตรำหุ ้นละ 1 บำท เป็ นจำนวนเงิน 308.68 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรอนุ มตั ิดงั กล่ำวขึ้นอยูก่ บั ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในวันที่ 27 เมษำยน 2560
41. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุ มตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
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